
Středy dr. Středy:
Novoroční předsevzetí

Nový rok je pro mnohé časem
předsevzetí. „Hubnout a
zhubnout“ patří k těm nejčas-
tějším. MUDr. Leoš Středa ra-
dí: nezačínejte hubnutí s ne-
smysly jako zelená káva či zá-
zračné plody akai berry. Sli-
bují bezpracné zhubnutí, zní
tolákavě,alenefungujeto. Bez
diety to nejde, ale ani dieta ne-
znamená, že se musíte trápit
hladem. Nevrhejte se na hub-
noucí koktejly a sestavte svou
dietu z přirozených potravin.

Spokojená klientka
je motivací pro další
V lednu bude poradna v ordi-
naci v poliklinice Dopravního
zdravotnictví v České Třebo-
vé hlavně pro ty čtenáře, kteří
už s východočeskými deníky
hubnou a jsou objednáni na
kontrolu. Ordinovat bude Ve-
ronika Podobová z Fakulty bi-
omedicínského inženýrství,
protože Dr. Středa je do února
na Filipínách. Pošle nám ně-
kolik tamějších receptů na
asijské dietní speciality, po-
slal nám kopii krásného e-
mailu od čtenářky Stanislavy
Žákové z Chocně.

Její e-mail je jednak velmi
milý a jednak může pomoci k
rozhodnutí dalším, kteří s
hubnutím váhají: Krásný den,
pane docente, dovolte, abych
Vám popřála do nového roku
pevné zdraví, štěstí, spokoje-

nost a spoustu s vašimi radami
spokojených na váze ubývají-
cích tlouštíků, mezi které se řa-
dím i já... Vánoce jsem přežila
bez větší újmy, cukroví ani jiná
lákadla jsem nekonzumovala,
shodila jsem další 2 kila. Dieta
je opravdu úžasná.

V pozitivním naladění a
chuti se s nadbytečnými kilo-
gramy poprat je hlavní úspěch
při redukční kúře. Pak je dů-
ležitá volba vhodné diety.
Dobrých redukčních diet je
mnoho, někdy se staly prodej-
ním artiklem. Do naší ordina-
ce přišel pacient, kterému jin-
de nabídli hubnutí za 12 tisíc
korun. S tím, že mu výživový
poradce rozepíše vhodnou di-
etu. V ordinaci Deníku měl vše
zadarmo, tedy vlastně za 30 Kč
povinného poplatku u lékaře.
To je hlavní smysl naší nabíd-
ky čtenářům: od Deníku do-
stanete zadarmo to, co jinde
draze zaplatíte. A navíc vám
radí lékař, odborník na hub-
nutí z 1. lékařské fakulty UK.

Od února se můžete
přidat i vy
Pokud jste se neodhodlali k
hubnutí vloni, začněte s námi
hubnout letos. Od února se bu-
dete moci opět přihlásit. Po-
dívejtesenainternet,kdejsme
vloni publikovali výsledky
těch nejlepších z vás. Možná
letos budeme moci uveřejnit

právě váš příběh. Nechte se
inspirovat našimi protago-
nisty Ilonou Csákovou nebo
režisérem Tomášem Mag-
nuskem a v roce 2014 hubněte
s východočeskými Deníky.

Leoš Středa
pomáhá zhubnout
Máte kila navíc? Chcete hub-
nout? Napište a ptejte se na di-
ety, cvičení na hubnutí či
správný jídelníček. Posílejte
své otázky e-mailem na:
hubnetesdoktorem@denik.cz.
Poradí vám MUDr. Leoš Stře-
da, který přednáší o hubnutí a
léčbě obezity na 1. lékařské fa-
kultě v Praze. Píše o hubnutí
odborné knihy, popularizuje
zdravou stravu, diety a kos-
metiku. Se spoluautory (Pro-
fesor Rajko Doleček a MUDr.
Kateřina Cajthamlová) vloni
vydal Nebezpečný svět kalo-
rií. Každý týden jezdí do ordi-
nace v České Třebové, kde se
hubnout a zhubnout pod jeho
dohledem úspěšně snaží stov-
ky čtenářů Deníku. Čtenáři,
kteří se na našich stránkách
podělí s ostatními o své zku-
šenosti během diety, jsou mo-
tivací těm ostatním, kteří ješ-
tě s hubnutím váhají. (re)

Všechny díly seriálu věnovaného
hubnutí najdete nawebech deníků

Svědek, který měl zvrátit
případ, u soudu nepromluvil
IVANA VITOVSKÁ

Hradec Králové – Přípa-
dem údajného fingovaného
únosu, za který byli loni od-
souzeni dva muži, se opět za-
bývá krajský soud. Rakouský
občan Karel Taube, kterému
senát za organizátorství zlo-
činu zbavení osobní svobody
udělil trest pět a půl roku vě-
zení, se proti rozsudku odvo-
lal a vrchní soud případ vrátil
do Hradce Králové. Včera měl
u soudu vystoupit muž, jehož
svědectví by údajně dokázalo
Taubeho nevinu, svědek však
odmítl vypovídat.

Fingovaný únos
Podle obžaloby se Karel Taube
a Martin Bohuněk1 dohodli, že
Bohuněk za 1,5 milionu korun
unese Taubeho a dalšího muže.
Chtěli, aby z únosu policie ob-
vinila podnikatelku, se kterou
měl Taube obchodní spory.

V lednu 2012 únosci naložili
oba muže v Litomyšli do aut a
odvezli je do Prahy, kde je ně-
kolik dní drželi. Po propuštění
jim prý Taube předal jako zálo-
hu z odměny sto tisíc korun a
událost ohlásil policii. Bohu-
něk byl odsouzen k tříletému
vězení. Bývalý český občan
Taube, který nyní používá pří-
jmení Strümpf, vinu odmítl a
tvrdil, že Bohuňka nikdy před-
tím neviděl.

Cesta v kufru
„Nic jsem nevymyslel, nekon-
spiroval a neorganizoval,“ pro-

hlásil včera u soudu.
Už dříve vypověděl, že když

přijel do Česka za dcerou, požá-
dal ho známý o půjčku a jako zá-
stavu mu nabídl dům v Lito-
myšli. Když ho tam přivedl, na-
padli je muži v kuklách a v kuf-
ru auta je odvezli do domu v
Praze, kde je věznili. Tak se prý
Taube poprvé setkal s Bohuň-
kem, který mu oznámil, že za je-
ho únos dostane deset milionů.

Druhéhomužeprýúnoscipo
dvou dnech propustili, on však
policii nic neohlásil. Taube
tvrdil, že ho bili a hrozili mu,

že ho rozřežou na kusy. Sedmý
den se mu podařilo uprchnout
a vše ohlásit policii.

Svědek mlčel
Bohuněk později při vyšetřo-
vání vypověděl, že únos s Tau-
bem fingovali, a když Taube po
půl roce přijel znovu do ČR, byl
zatčen. Nedávno mu však na-
psal z vězení muž, který tvrdil,
že byl v cele s Bohuňkem, a ten
se mu přiznal, jak to ve skuteč-
nosti bylo. Soud nechal svědka
z věznice předvolat, muž však

řekl, že vypovídat nebude, aby
si nezpůsobil trestní stíhání.

Taube si včera také stěžo-
val, že v době, kdy byl ve vaz-
bě, skupina lidí zastrašovala
jeho dceru a převedla na sebe
jeho společnost, stejní lidé si
prý na sebe začali převádět je-
ho nemovitosti.

Taubeho bývalá žena soudu
řekla, že jí Romové nabízeli
ke koupi Taubeho věci, o něž
přišel při únosu. Později údaj-
ně někdo vykrádal jejich do-
my. Policie se však prý k pří-
padům „postavila laxně“.

OBŽALOVANÝKARELTaube včera u soudu opět opakoval, že je nevinný. Foto: Deník/Ondřej Littera

Trest za údajné čachry s dotací
Hradec Králové – Za dotační
podvod a poškození finanč-
ních zájmů Evropské unie
včera Krajský soud v Hradci
Králové udělil podmíněný
trest podnikateli Lukáši
Grundovi.

Podle obžaloby si muž ne-
oprávněně přivlastnil téměř
600 tisíc korun z dotace, kte-
rou mu poskytl Státní fond
životního prostředí. Peníze
prý použil mimo jiné na
úhradu svých dluhů.

Lukáš Grund podle státní-
ho zástupce dostal v říjnu
2011 na svůj účet téměř 1,3
milionu korun jako účelovou

dotaci na rekonstrukci bu-
dovy autovrakoviště v Pěn-

číně. Částku měl do deseti
dnů převést zhotoviteli díla,
to ale neudělal. Teprve v pro-
sinci mu po mnohých urgen-
cích zaplatil 700 tisíc korun,
zbytek si však ponechal.

Soud mu za to udělil 18 mě-
síců odnětí svobody s tříle-
tým podmíněným odkladem,
povinnost uhradit škodu a
ministerstvu životního pro-
středí zaplatit téměř 600 tisíc
korun.

Rozsudek zatím nenabyl
právní moci, protože obžalo-
vaný si ponechal lhůtu k vy-
jádření. Státní zástupce se
práva na odvolání vzdal. (vit)

AKTUÁLNĚ

Dostali pokutu za sběr elektroodpadu
Hradec Králové – Královéhradecká pobočka České inspekce ži-
votního prostředí (ČIŽP) udělila společnosti Sound & Vision po-
kutu 150 000 korun za nelegální výkup a organizaci sběru elek-
troodpadu. Firma porušila zákon o odpadech, když vykupovala
elektroodpady, aniž by k tomu byla měla oprávnění. Životní pro-
středí firmy svým jednáním přímo neohrozila. (čtk)

Zřícená lanovka byla opět zprovozněna
Špindlerův Mlýn – Ná-
kladní lanovka, která se na
konci listopadu zřítila u
Špindlerova Mlýna na Trut-
novsku, opět převáží ná-
klad. Potvrdil to Miloslav
Jirman, provozovatel hor-
ské chaty Bumbálka, ke kte-
ré lanovka vede. Tvrdí, že
provozu opravené lanovky
nic nebrání. Při neštěstí ze-
mřel jeden muž a další čtyři
lidé utrpěli zranění. Policie
případ vyšetřuje pro pode-
zření z usmrcení z nedba-
losti a ublížení na zdraví z
nedbalosti.

„Víme, že je to legislativ-
ně všechno v pořádku, proto
jsme to zařízení opravili a
náklad se přepravuje dál.
Nikdo nám to oficiálně ne-
zakázal, záměr to zpro-
voznit jsme oznámili i poli-
cii,“ řekl Jirman. O zpro-
voznění lanovky Jirman in-
formoval před několika dny i na webu horských chat.

Nákladní lanovka slouží pro přepravu zavazadel a lyží k cha-
tě Bumbálka a dalším objektům. Rodina se dvěma dětmi, která
tam přijela na konci listopadu na víkend, nastoupila ve spodní
části lanovky do korby, krátce poté se z dosud nezjištěných pří-
čin přetrhlo tažné lano. Korba s lidmi se následně zřítila z výš-
ky několika metrů do příkrého svahu směrem k Labi.

Včera využili lanovku pro přepravu lyží k hlavní silnici
účastníci lyžařského kurzu, kteří jsou na jedné z chalup ubyto-
vaní. Lyžaři sešli z chalupy k zastávce skibusu pěšky.

Policie, která po nehodě uvedla, že pád lanovky způsobilo pře-
tržené lano, pokračuje ve vyšetřování. Zatím nebyl nikdo obvi-
něn. Případem se stále zabývá i Drážní inspekce, aby zjistila, zda
tato lanovka vůbec spadá do její kompetence. (čtk, kim)

LANOVKA, na které v listopadu došlo
k tragédii, je opět v provozu. Foto: ČTK

Získejte zdarma dárek

Podmínky předplatného se řídí Všeobecnými podmínkami pro předplatné, 
které jsou umístěny na www.mojepredplatne.cz nebo na všech redakcích 
Deníku. Nabídka platí pouze pro nové předplatitele do vyčerpání zásob. 
Minimální týdenní předplatné vašeho regionálního Deníku na 1/4 roku.

Objednejte si své předplatné:
 www.mojepredplatne.cz 
 840 336 459 
 ve vaší okresní redakci (viz tiráž)

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč 
včetně DPH za každou započatou 

minutu pro volání z pevné linky. 
Volání z mobilního telefonu 

dle tarifu mobilního operátora.

Doba ledová
Připravte se 

na nejmrazivější 

animované dob-

rodružství všech 

dob! Skupina 

rozličných zvíře-

cích tvorů uniká 

před šířícím se 

mrazem a zá-

roveň se snaží 

vrátit ztracené 

lidské mládě 

jeho rodičům.

Doba ledová 2:
Obleva
Manny, Sid, 

Diego a Scrat 

unikají z údolí 

před velkou vo-

dou. Na jejich 

zábavné cestě 

krajinou tající-

ho ledu potká-

vají mamutku 

Ellie, která si 

získá Mannyho 

srdce.

Doba ledová 3:
Úsvit dinosaurů
Oblíbení hrdinové 

se vrací a s nimi 

více vzrušení, 

více napětí a více 

legrace mamu-

tích rozměrů! 

Kamarádi ve svém 

dobrodružství 

objevují ztracený 

svět dinosaurů 

a Scrat šílí z krás-

né Scratte!

Doba ledová 4:
Země v pohybu
Scrat kvůli své 

vášni pro žaludy 

způsobí celosvě-

tovou katastrofu. 

Rozlomení kon-

tinentu přinese 

Mannymu, 

Diegovi a Sidovi 

dosud největší 

dobrodružství. Natrefí na pirátskou loď 

s podivínskou posádkou, která jim v ná-

vratu domů rozhodně nehodlá pomoci.

Před-
plaťte si svůj regionální Deník a získejte ZDARMA mamutí kolekci 4 DVD Doba ledová
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